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Ügyirat szám: O/2333/2012                                                         Tárgy: DHG-997 frsz-ú jármű forgalomból  
                              történő kivonása  
                                                        

H A T Á R O Z A T 
 
DHG-997 forgalmi rendszámú, járműkategória: M1 személygépkocsi, járműjelleg: normál., POLSKI FIAT gyártmányú,  
126P 650/E típusú, SUF126A0019630465  alvázszámú, FSM126A1076E6309437 motorszámú, 595 kg öntömegű, 920 kg 
össztömegű,  piros (bordó) színű, 1990-es gyártási évű, 4 személy szállítására alkalmas, ülések száma: 4,  652 cm3  
hengerűrtartalmú, -  18 kW motorteljesítményű, benzin hajtóanyagú,  környezetvédelmi osztály: katalizátor nélküli, 
sebességváltó: mechanikus/normál, első nyilvántartásba vétel ideje: 199005.03., első magyarországi nyilvántartásba vétel 
ideje: 1990.05.03  járművet a határozat jogerőre emelkedésétől a  

 forgalomból átmeneti időszakra kivonom, 
és a(z) CS81947 számú forgalmi engedélyt valamint a 2db  hatósági jelzést visszavonom. 

 
Az eljárás kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem. 
Határozatom ellen a közlésétől számított 15 napon  belül lehet  hatóságomhoz fellebbezést benyújtani. A fellebbezés eljárási 
illetéke 5.000 Ft, melyet az iraton illetékbélyegben kell leróni. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal Vezetője 
bírálja el, aki a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja. Eljárása során nincs kötve a 
fellebbezésben foglaltakhoz. 
 

I N D O K O L Á S 
 

A rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, mert a(z) DHG-997 forgalmi rendszámú gépjármű nyilvántartás szerinti 
tulajdonosa bejelentette, hogy a gépjárművet 2007-január 15-én eladta. Adásvételi szerződésen vevőként szereplő személyi 
adatokkal a személyiadat-és lakcímnyilvántartásban személy nem található. Az új tulajdonos személye nem állapítható meg. 
 
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet 87. § (4) bekezdése b.) pontja alapján a gépjárművet határozattal hivatalból átmeneti 
időszakra kell a forgalomból kivonni, amennyiben a járműnyilvántartás szerinti tulajdonos bejelenti, hogy a járművet 
elidegenítette, az új tulajdonosa bejelentési kötelezettségének a jogszabályban megjelölt határidőn belül nem tett eleget és az 
új tulajdonos személye nem állapítható meg. 
 
Határozatom a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 87. § (4)  bekezdés b.) pont, 102. § (5) bekezdés és a 110 § (7) bekezdésén alapul. 
 
A fellebbezés jogát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §. 
(1) bekezdés és 99. §. (1) bekezdés biztosítja. A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény 29. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján rendelem el. 
 
Hatáskörömet a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés h) pontja, a közúti 
közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) 
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességemet az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 
256/2000. (XII.26.) Kormány rendelet 1. § (3) bekezdése és e rendelet Mellékletének 6.7. pontja állapítja meg. 
 
Gárdony, 2012. december 21. 
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